
 

 

 
 
 
 

ACTA 
 
 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA 
DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 

 
 
 
 
 
Data:  Dijous, 28 d’octubre de 2010  
Hora:  17:00 
Lloc:  Edifici Sax Sala de Sant Celoni   
 

 
 
 
 
President: Sr. Ramon Espinach Grau ,  

Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
 

Secretari: Sr. Antoni Bombí Arnau ,  
Director del Parc del Montnegre i el Corredor 

  
Assistents : vegi’s annex. 

 

 

Ordre del dia 
 

 
 

1.  Aprovació de l’Acta de la reunió anterior. 

2.  Informe de gestió. Principals activitats realitzades. 

3.  Proposta d'actuacions per a l’any 2011. 

4.  Donar compte del desenvolupament dels treballs de revisió del Pla 
Especial i del Pla de Participació. 

5.  Torn de Paraules. 

 
 



 

 
Acta de la reunió de la Comissió Consultiva del Par c del Montnegre i el Corredor 

Sant Celoni, 28 d’octubre de 2010 
 

- 2 -

Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. Domènech agraeix a l’Ajuntament de Sant Celoni l’acollida i als representants de les entitats la 
seva participació. La Sra. Dolors Lechuga, 2ª Tinent d'Alcalde i regidora de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, dóna la benvinguda als assistents i fa una breu explicació dels usos del nou equipament 
municipal (l’Edifici Sax Sala) que acull aquesta reunió de la comissió. A continuació pren la paraula el 
Sr. Espinach, qui obre la sessió entrant en el primer punt de l’Ordre del Dia, en el qual s’acorda donar 
l’Acta de la darrera reunió per aprovada.  
 
Tot seguit, passa la paraula al Sr. Bombí que desenvoluparà alhora, els continguts del segon i el 
tercer punt de l'ordre del dia, en els quals es vol donar compte de l'estat de realització de les 
actuacions programades per a l'any 2010 i dels objectius més rellevants proposats per a l’any 2011. 
En relació a les actuacions previstes per l’any vinent, el Sr. Bombí explica que, tal i com es va fer en 
anys anteriors, durant la tardor s’ha dut a terme una ronda de reunions amb els equips de govern de 
tots els ajuntaments de l’àmbit del parc per recollir propostes de cara a l’elaboració del programa 
d’activitats 2011.  
 
En relació al programa de conservació , fa referència a l’execució de treballs corresponents als plans 
d’ordenació de valls a Olzinelles, Fuirosos i Ramió. Aquests projectes, duts a terme en el marc del 
conveni amb l'Obra Social de La Caixa, inclouen actuacions dirigides bàsicament a la recuperació del 
bosc de ribera autòcton, de prats i antics camps de conreu que havien estat transformats en 
plantacions de pollancres i plàtans. Destaca la repercussió que té la recuperació dels espais oberts 
per a la conservació de la diversitat biològica i per a la lluita contra els focs. Durant la segona meitat 
del segle passat es va anar perdent, per efecte de l’abandonament de les activitats tradicionals, una 
superfície ben significativa de prats i conreus a un ritme de 13 hectàrees per any. Actualment s’està 
intentant revertir aquesta tendència no desitjada.  
 
El Sr. Bombí, també dóna compte de dues accions de voluntariat dutes a terme al Corredor per a 
pal·liar els danys de la nevada del mes de març. Explica que s’ha col·laborat amb el CEAM (Centro de 
Estudios Ambientales del Mediterráneo) per a la instal·lació d’un col·lector d’aigua de boira a la carena 
del Montnegre. Aquest sensor recull dades sobre l’aportació d’aigua que suposen les boires, que a les 
parts més altes del Montnegre pot ser molt rellevant. Aquest fet pot explicar la presència de vegetació 
pròpia de climes més humits en un territori netament mediterrani. 
 
En relació a la conservació del patrimoni històric-arquitectònic, explica que s’està preparant l’edició 
d’un fulletó divulgatiu sobre els megàlits del parc. 
 
Pel que fa a la campanya de vigilància d’estiu, que es va tancar el 13 de setembre, tal i com ha 
succeït en els darrers anys, enguany s’ha desenvolupat de manera molt satisfactòria amb cap foc 
forestal al Parc del Montnegre i el Corredor i una reducció del nombre d’incidències en relació a anys 
anteriors. Les quantioses pluges primaverals i la curta durada de l’eixut estival han determinat un 
entorn meteorològic favorable per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals en el nostre parc i 
en el conjunt d’espais de la Xarxa de Parcs. 
 
En la darrera reunió de la Comissió Consultiva del mes de maig es van explicar els treballs que les 
diferents administracions estaven realitzant en xarxa viària i infraestructures de prevenció per resoldre 
els danys provocats per la nevada del mes de març. Aquelles actuacions han permès començar l’estiu 
en bones condicions per afrontar en garanties el risc d’incendis. El Sr. Bombí comenta que durant el 
mes de juny es van organitzar dues brigades forestals mixtes (formades per professionals i per peons 
forestals provinents del pla ocupacional promogut per la GENCAT) destinades a netejar vorades de 
vials de la xarxa de prevenció (havent-se arranjat 24 km de pistes) i itineraris senyalitzats del parc. 
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  Per a l’any 2011, els principals objectius en conservació que es proposen són els següents: 
 

� Avançar en la formulació del Pla de Conservació 

� Executar actuacions de millora d’hàbitats, recuperació d’espais oberts i restauració del 
paisatge 

� Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural  

� Optimitzar el desplegament del dispositiu de prevenció d’incendis i les estratègies d’actuació 

� Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis en coordinació amb altres agents implicats 

� Dur a terme accions per a la rehabilitació i gestió del patrimoni públic (nova fase de les obres 
de Can Bosc i gestió forestal de finques públiques) 

 
 
Entre les tasques vinculades al programa de foment del desenvolupament i de la part icipació , el 
Sr. Bombí dóna compte dels estudis que s’estan duent a terme sobre el cirerer i el castanyer al 
Montnegre per assajar alternatives a la gestió tradicional del castanyer, que permetin diversificar la 
producció i obtenir fusta de qualitat. S’ha comprovat que la fusta de cirerer del Montnegre és apta com 
a fusta de serra i s’està valorant la rendibilitat econòmica de l’aprofitament d’arbres aïllats aplicant 
criteris de gestió que afavoreixin una millor qualitat del producte. 
 
Pel que fa a polítiques culturals, explica com s’està duent a terme la 15ª edició del programa Viu el 
Parc, fent esment a l’acte central o Gran Festa del parc que, com és ja tradicional, es va celebrar a 
l’entorn del Santuari del Corredor. Enguany la meteorologia no va acompanyar i solament unes 150  
persones van participar en les activitats que es van poder dur a terme el dia 10 d’octubre. En canvi, 
destaca la bona acollida que va tenir l’acte celebrat a Olzinelles (Sant Celoni) el 26 de setembre que 
va consistir en un recital de poemes musicat que formava part del programa Poesia al parcs. 
 
 

Per a l’any 2011, els principals objectius en foment del desenvolupament i de la participació 
seran els següents: 

 
� Millorar els instruments de participació i diàleg amb els agents socials i les entitats del territori 

� Impulsar accions de foment del desenvolupament 

� Participar activament en fires i activitats per a la promoció d’empreses de serveis i productors 
locals 

� Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària 

� Garantir un bon nivell de qualitat dels elements de senyalització i millorar els senyals d’accés 
al parc 

� Optimitzar les estratègies de recollida d’escombraries per fer-les més sostenibles  

 
 

Referint-se a les activitats que s’estan duent a terme durant aquest any 2010 dins el programa d’ús 
social , explica que han continuat els treballs de rehabilitació de Can Bosc. Ha finalitzat la 4ª fase del 
projecte (estructura i coberta del cos central) i s’han iniciat els treballs corresponents a la fase 5ª 
(enderroc de volums sobrants, adequació del sector ponent i dels patis interiors). 
 
Informa de l’adequació d’un aparcament a Sant Martí de Montnegre en el mateix indret on s’inicia un 
nou itinerari senyalitzat del parc, que s’inaugurarà el proper 6 de novembre. Aquest itinerari, creat en 
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col·laboració amb l’ajuntament de Sant Celoni, permet recórrer els boscos de la part més elevada del 
massís. A més de senyalitzar el recorregut i haver-lo dotat de plafons explicatius en els punts de més 
interès, s’ha editat un fulletó que porta el títol de Montnegre carener.  
  
També mostra algunes imatges de la que serà la nova pàgina web dels itineraris de la Xarxa de 
Parcs, que ofereix moltes possibilitats de consulta als usuaris i que properament es posarà en marxa.  
 

A l’any 2011, els principals objectius inclosos en el programa d’ús social seran els següents: 
 

� Desenvolupar el pla director d'itineraris 

� Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic, garantint-ne 
l’adequació a la normativa i millorant el seu nivell d’ambientalització 

� Desplegar les actuacions prioritzades del Pla d'Ús Públic 

� Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la xarxa d'equipaments 

� Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles 

 
 
Per concloure, el Sr. Bombí, ja dins el programa d'activitats generals , explica que és a punt d’iniciar-
se el pla de participació de les entitats i els sectors econòmics associat al procés de revisió del pla, de 
la qual cosa es parlarà àmpliament en punt quart de l’ordre del dia. 
 

A l’any 2011, els principals objectius del programa d’activitats generals proposats són: 
 

� Desenvolupar el procés de revisió del Pla Especial en col·laboració amb els ajuntaments i 
amb la participació dels agents territorials 

� Implantar millores derivades de l’ús habitual dels sistemes d’avaluació de la gestió 

� Implantar sistemes d’anàlisi de l’impacte de la gestió (enquestes o d'altres) 

� Posar en funcionament el sistema d’informació geogràfica de la Xarxa de Parcs (programa 
SIGEP) 

 
 

El Sr. Espinach ofereix als assistents la possibilitat de fer alguna intervenció o comentari en relació als 
programes de gestió del parc que s’acaben d’exposar. El Sr. Josep Canals (Associació de Propietaris del 
Montnegre i el Corredor) diu que, per a la detecció d’incendis al parc, les tres torres que gestionen els 
Bombers són essencials. El Sr. Bombí explica que s’han iniciat contactes amb Bombers per arribar a 
acords que garanteixin que les torres estiguin operatives durant tota la campanya.  
 
El Sr. Francesc Vivas (Amics de Santa Maria del Montnegre) fa algunes propostes de millora de l’entorn 
del roure caigut. El Sr. Bombí li ofereix fer una trobada a l’efecte per parlar-ne. El Sr. David Pavón 
(Salvem la Vall de la Riera de Pineda) i el Sr. Mariano Romero (Propietaris de la Serra de l’Esquirol) 
comenten que encara hi ha molts boscos on són molt apreciables el danys ocasionats per la nevada. El 
Sr. Espinach respon dient les tasques que s’han fet per pal·liar els efectes de la nevada s’han centrat en 
la xarxa viària i les infraestructures de prevenció d’incendis i no en l’interior dels boscos. És conscient que 
hi ha molta feina per fer, però que sortosament en el parc es manté molta activitat forestal i els propietaris 
estan treballant en la recuperació dels boscos.  
 
El Sr. David Pavón pregunta quan es preveu posar en funcionament l’itinerari senyalitzat previst que ha 
de sortir de Pineda. El Sr. Bombí explica que es senyalitzarà durant l’any 2011, tot i que s’està valorant la 
possibilitat de fer-lo passar pel camí per a vianants que es vol crear a la vora de la riera de Pineda. 
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El Sr. Mariano Romero informa que a l’accés a la Serra de L’Esquirol encara no s’hi ha instal·lat cap 
rètol d’entrada al parc, a la qual cosa es respon dient que, tan bon punt sigui possible, s’esmenarà 
aquesta mancança.  
 
La Sra. Encarnación De La Rosa (Veïns de Can Massuet) explica que a l’entorn de la seva 
urbanització hi ha problemes d’abocament de residus. Suggereix la realització d’accions de voluntariat 
per resoldre-ho. El Sr. Bombí diu que si els veïns i l’Ajuntament de Dosrius volen organitzar alguna 
actuació podran comptar amb la col·laboració del parc. 
 
La Sra. Encarna López (Veïns de Sant Pere de Riu) exposa la necessitat de dignificar l’entrada de la 
riera de Pineda i diu que els camins d’aquest sector de Tordera estan en molt mal estat. Els Sr. Bombí 
respon dient que l’ajuntament està impulsant la creació d’un camí peatonal a la vora de la riera que 
millorarà força l’accés a la vall. Pel que fa als camins explica que, efectivament, estan molt afectats a 
causa del fort aiguat que va caure a finals de setembre. Es col·laborarà amb l’Ajuntament de Tordera 
en el seu arranjament. 
 
Entrant en el quart punt de l’ordre del dia, el Sr. Domènech explica que el calendari del procés de 
revisió del Pla Especial s’endarrerirà per la proximitat a les eleccions municipals del 2011. S’ha 
considerat convenient esperar a que es constitueixin els nous equips de govern per acabar de definir 
la proposta definitiva d’àmbit. Aquest fet ha significat que es posposin les reunions de participació amb 
els propietaris de finques que quedaran integrades de nou al parc fins a la segona meitat de l’any 
2011. No obstant això, es segueix treballant en la redacció dels estudis de base i en l’elaboració d’una 
proposta de normativa. Tanmateix, el Pla de Participació amb les entitats i els sectors econòmics 
iniciarà el seu desenvolupament aquesta mateixa tardor, tal i com estava previst. 
 
Tot seguit, la Sra. Bet Vallcorba (de l’empresa Delibera encarregada de conduir el Pla de Participació) 
exposa com s’estructurà aquest pla i com es desenvoluparà la primera ronda de sessions amb les 
entitats i els sectors econòmics. Per facilitar el debat s’han fet quatre grups que són els següents: 
 
1.- Sector oferta  que inclou les empreses que ofereixen serveis turístics, recreatius, de restauració, 

pedagògics i pel lleure. 
2.- Sector primari  que engloba els representants del sector forestal, agrícola i ramader.  
3.- Sector conservacionista , científic, cultural i educatiu. 
4.- Sector demanda / ús públic , que aglutina les entitats que duen a terme activitats esportives,  

cinegètiques i en general totes les relacionades amb la demanda dels usuaris del parc.  
   
La Sra. Vallcorba explica que la primera ronda de reunions es farà durant el més de novembre, en 
detalla les dates i la metodologia que es seguirà per conduir la dinàmica de les reunions i prioritzar les 
propostes que s’hi aportin. 
 
El Sr. Rasche informa que s’ha avançat (en relació al que estava previst) la data de la present reunió 
de la Comissió Consultiva per tal de poder-la celebrar abans de l’inici de les reunions i així haver-ho 
pogut explicar als representants de les entitats. El Sr. Espinach destaca la significació que té aquest 
conjunt d’activitats de participació en el procés de revisió del pla, que s’ha plantejat des dels seus 
inicis com un recorregut en el qual es vol mantenir un diàleg permanent amb tots els agents 
territorials, que permeti assolir el màxim consens.   
 
Tot seguit, s’obre la roda d’intervencions corresponent al darrer punt de l’ordre del dia.  
 
Intervé el Sr. Joan Manel Riera (Societat Catalana d’Educació Ambiental) per demanar sobre quin 
valor es donarà a les aportacions i quin grau de compromís, a l’hora de definir la normativa, hi haurà 
amb les propostes que els grups de treball considerin prioritàries.  El Sr. Rasche explica que no es 
tracta d’un pla de participació vinculant ni merament informatiu. Les aportacions recollides seran 
especialment útils per elaborar amb el màxim consens les propostes que s’incorporin als plans 
d’actuació. El Sr. Espinach afegeix que hi ha la voluntat clara de donar una resposta raonada a totes 
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les propostes que es rebin. 
 
La Sr. Marta Miralles exposa la seva preocupació per la dinàmica de les reunions, diu que caldrà 
delimitar els escenaris i les temàtiques de debat per evitar el risc de parlar de tot i no obtenir els 
resultats desitjables. El Sr. Domènech explica que serà convenient en els debats no perdre mai de 
vista els objectius finals del pla (conservació, regulació de l’ús públic i foment del desenvolupament). 
Tota manera, creu que serà interessant que, sobretot a la primera reunió, aflorin els interessos dels 
diferents sectors. També admet la dificultat d’arribar a consensos absoluts i que sempre quedarà la 
possibilitat de presentar al·legacions en el procés d’aprovació.   
 
El Sr. Joan Manel Riera exposa el cas d’un debat que s’ha promogut a Llinars del Vallès per intentar 
resoldre situacions de conflicte reiterades entre propietaris i caçadors. Explica les dificultats que es 
troben per trobar propostes d’acord. El Sr. Espinach diu que en temes cinegètics els parcs no són els 
únics competents, però que és un tema que cal afrontar. Diu que té constància que un representant 
del parc ha estat present en la reunió celebrada a Llinars del Vallès i explica que es farà properament 
una jornada tècnica (al parc de Montesquiu) per parlar de la caça als espais protegits. 
 
El Sr. Santi Ferron (Federació Catalana de Caça) exposa que els caçadors són els més preocupats 
per fer compatible la seva activitat amb la dels altres usuaris del territori. Diu que el sector cinegètic 
està molt interessat en participar en els debats per avançar en la resolució de la problemàtiques que 
es generen a l’entorn de la caça. Reconeix que bona part de la societat desconeix la funció que tenen 
els caçadors en el control d’algunes poblacions, com les de senglar, que podrien esdevenir una plaga. 
 
El Sr. Josep Hernández (Societat de Caçadors d’Hortsavinyà-La Batllòria) considera que el sector 
cinegètic, tenint present que la seva activitat es pot considerar com l’aprofitament d’un recurs natural, 
hauria de poder participar també en el grup de participació del sector primari. El Sr. Rasche considera 
que no hi ha d’haver cap inconvenient en incloure a la convocatòria els representants de la Federació 
Catalana. 
  
La Sra. Magda Bes (La Gàrgola), que exerceix de jutgessa de pau a Vallgorguina, corrobora que hi ha 
força situacions de conflicte relacionades amb l’activitat cinegètica i que es produeixen molts actes de 
conciliació entre caçadors i propietaris. El Sr. Espinach considera que la caça pot ser una activitat 
compatible amb la conservació si es regula adequadament i que és important donar a conèixer el 
paper que desenvolupen el caçadors per millorar-ne la projecció social. 
 
I essent les 19:15 h i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per finalitzada la reunió de la 
Comissió Consultiva del Parc del Montnegre i el Corredor.  
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ANNEX: Relació d’assistents a la reunió  
 
   

President Sr. Ramon Espinach Grau Diputació de Barcelona 

Secretari Sr. Antoni Bombí Arnau  Diputació de Barcelona 
 

 Sra. Dolors Lechuga García Consell Coordinador / Aj. Sant Celoni 

 
 
Representants de les entitats   
 

 Sra. Encarnación De La Rosa Caballero A.A. V.V. Can Massuet 

 Sra. Encarna López A.A. V.V. Sant Pere de Riu 

 Sr. Francesc Vivas Llorens Amics de Santa Maria del Montnegre 

 Sr. Josep Suñer Amics de Santa Maria del Montnegre 

 Sr. Josep Canals Queral Ass. de Propietaris del Montnegre i el Corredor 

 Sr. Oriol Marfà Pagès Ass. per la Preservació de Sant Jaume de Traià 

 Sr. Josep Cuello Associació de Propietaris Serra de l’Esquirol 

 Sr. Mariano Romero Associació de Propietaris Serra de l’Esquirol 

 Sra. Marta Miralles Cassina Centre de Documentació de Sant Celoni 

 Sra. Rosa Galí Escarpenter Centre Excursionista de Dosrius 

 Sr. Josep M. Roqué Margenat Consorci Forestal de Catalunya 

 Sr. Josep Valentí García Creu Roja Sant Celoni Baix Montseny 

 Sr. Santi Ferron Ribas Federació Catalana de Caça BCN 

 Sra. Montse Guitart Mas ICTA - UAB 

 Sra. Magda Bes La Gàrgola 

 Sr. Antoni Monrabà Barceló Motoclub Sant Celoni 

 Sr. Manel Lorente Terris Motoclub Sant Celoni 

 Sr. Sònia Sánchez Mateo Observatori de la Tordera 
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 Sr. David Pavón Gamero Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda 

 Sr. Joan Manel Riera Vidal Societat Catalana d’Educació Ambiental 

 Sr. Jaume Vilagrant Tresserras Societat de Caçadors de Tordera 

 Sr. Josep Hernández Fernández Societat de Caçadors Hortsavinyà La Batllòria  

 
Altres assistents   
   

 Sra. Bet Vallcorba Delibera 

 Sr. Martí Domènech Diputació de Barcelona 

 Sr. Quique Rasche Diputació de Barcelona 

 
 
 


